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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Teteteo szia 34.
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Leszámolás.
Azok, akik szerették Olaszországot, mert 

belőle oly sok az egész emberiségé, sajná
lattal érzik, minő gazság volt ezt az orszá
got a háború forgatagába sodorni; régi, pénz
zel felbecsülhetlen értékű kulturkincseit a 
pusztulás veszélyének kitenni és — ami 
még súlyosabbá teszi a bűntényt — dolgos 
és minden szenvedélyessége mellett is bé
keszerető népét annak a borzasztó nyomo
rúságnak kitenni, amiről — látván az Eu
rópa harctéréin dühöngő szörnyűségeket — 
senki sem állíthatja, hogy előtte ismeretlen 
lett volna.

Ha még most mindenütt nyíltan nem 
is, de titokban minden olasznak meg kell 
átkoznia azt a kormányt, mely eléggé lel
ketlen volt az országot háborúba vinni, még 
pedig teljesen szabad elhatározásból, minden 
kényszerítő ok, sőt még annak látszata nél
kül is, aminőt a többi hadviselő állam iga
zolására vagy mentségére felhozhat. Hozzá
járul ehhez még az árulás le nem mosható 
szégyenfoltja, aminőhöz hasonlót a történe
lem nem tud felmutatni.

Az emberiség lelkiismerete ma eltom
pult, megkérgesedett. De ebben az esetben 
felriasztja az elszörnyüködés. A semleges 
külföldnek még az a része is, mely egyéb 
iránt nem rokonszenvez a központi hatal
makkal, kíméletlenül elítéli az olasz hit- 
szegést.

Akadhatnak Olaszországban egyesek, 
kiket a francia és angol ujjongó tetszés
nyilvánítása elkábít, de a gondolkozókat ez

nem ejtheti tévedésbe: ez az ujjongás azok
nak az örömét jelzi, kik ügyüket már-már 
elveszettnek látták és most uj remények 
csalogatásának engedhetik át magukat; tap
solnak a segítő árulónak, akit egyébként, 
már mialatt kihasználják ől, szívók mélyé
ből megvetnek.

Mindenkit kell, hogy undorral töltsön 
el az.a hírhedt fickó, aki — minden tehet
sége dacára — a tisztességes emberek so
rából ki volt küszöbölve és busás provízió
ért háborúba uszította az olasz népet.

Mindezt érzik a béxeszerelő olaszok. 
S az igazság megköveteli, hogy megkülön
böztessük a meggondolatlan (élrevezetetteket 
a lelketlen vezetőktől; különbséget tegyünk 
a fizetett és gazságuk tudatában ágáló ügy
nökök és beszámfthatlan áldozataik között.

Hiszen tudjuk, hogy a háború előkészí
tésében mily hatalmas szerep jutott az an
gol és francia vér díjnak; tudjuk, minő ügye
sen és perfidül használták ki az olasz nép 
heves temperátumát és a nép nemesebb 
érzéseit, hogy vad harci hangulatot keltse
nek; tudjuk, minő badar híresztelésekkel 
ámították az olasz népet hónapokon át.

Azzal ejtették tévedésbe az olasz népet, 
hogy a központi hatalmak akarták a hábo
rút; elhitették vele, hogy a német császár 
személyesen kívánta a területhódításokat, s 
ezekért évek hosszú során át készülődött 
háborúra a német hadsereg. Elfelejtették az 
olaszok, hogy éppen Vilmos császár volt az, 
aki az évtizedek alatt gyakran mutatkozó, 
a németeknek támadásra rendkívül kedvező 
háborús alkalmakat mindig szándékosan, 
csak a béke fentarthatása kedvéért elmulasz

totta és hogy minden kritikus helyzetben 
magas egyéniségének egész súlyát vetette 
latba, hogy a háborút elkerülhesse.

A német császár harci kedve és temér
dek, ehhez hasonló mese feltálalását meg
torolták a német, az osztrák és magyar 
katonák »barbárságáénak elhiresztelésével, 
mintha nem tudná az egész világ, hogy a 
legjobb lelkületű emberek, s mintha nem 
éppen az olaszok lettek volna azok, kik 
»piripógyaságukat« oly gyakran kigunyolták.

De az olasz kormánynak minden esz
köz jó volt ahhoz, hogy az olasz népben a 
rég', szüntelenül szított osztrák gyűlöletet 
mértéken túl fokozza és aljas íondorkodá- 
saiban hozzá méltó cinkosa volt az antánt 
pénzével lekenyeiezett olasz sajtó, melynek 
sohasem telt meg annyira zsebe, mint ezek
ben a véres napokban.

így történt, hogy több mint kilenc hó
nap g tarló fegyverkezés után az olasz kor
mány ahhoz a meggyőződéshez jutott, hogy 
— mint Salandra oly ügyvédi ékesszólással 
kitejtelte — Ausztria-Magyarország hütlenül 
felbontotta a hármas szövetséget, amikor a 
saját háza táján nem akarta tűrni a gyilkosok 
garázdálkodásait.

Felesleges Salandrával polemizálni, ami
kor minden érdektelen, tisztességes ember 
elundorodik az olasz árulás láttára A há
ború ki fogja józanítani a félrevezetett, el
ámított olasz népet s az ágyuk hangja elég 
erős lesz ahhoz, hogy becsületérzésüket fel
ébressze.

Az elszámolás órája nem fog elmaradni: 
a hűségükben összeforrt szövetségesek le fog
nak számolni a hivatalos Olaszországgal; a

A vizcseppek regénye.
Irta: Gyarm ati József.

Verőfényes szép tavaszi délután, a kristály- 
tiszta levegőn át, pazarul ontja jótékony melegét 
a nap. Az itl-olt emelkedő kis hóbuckákon meg
törik n sugár és ragyogó, aranysárga szint ad a 
vízparton hosszan elterülő sűrű füzesnek.

A köröskörül elterülő sik hófödő megszakad 
a nap erős melegétől, s kis kigyócskák képződnek, 
amelyek csendesen, zajtalanül folydogálnak, mig 
végre egyes mélyedésekben összetalálkoznak és 
mint jó testvérekhez illik, üsszeülelkeznek, egybe
olvadnak, hogy többé szét ne váljanak soha.

Örülnek a nem remélt viszontlátásnak, örül
nek a gyorsan jött tavasznak, mely megszabadí
totta őket a tél rabláncaitól, s a nap éltető me
lege vissza fogja őket segíteni oda, ahonnan jöt
tek, szép tündérországba.

Mert —  nem olyan régen még —  milyen 
szép életük is volt.

Egy szép országnak szívében laktak ők, egy 
aranyos medencében. A medence köröskörül tarka 
tulipánokkal és hófehér liliomokkal volt benőve, 
amelyeket gondos női kezek ültettek és amelyeket 
ők tápláltak ezüstcseppjeikkel.

Szép holdvilágos estéken eljöttek —  lepke- 
könnyti csónakokban —  a tündérkirálytík és tün
dérleánykák és víg szerelmi dalokat énekelve el- 
csónakázgattak, mig csak a nap föl nem jött. Ek
kor visszamentek a tihanyi part sűrűjében lévő

gvéraántkastélyaikba és liliomágyaikba pihenni 
tértek.

A napsugárban pedig, enyhe szellő zúgásával 
aranyhalacskákkal csevegtek. Elmesélték nekik 
az éj szép történetét.

így teltek a napok és éjjelek vidám örömben, 
mig végre kinőttek szárnyaik és röpüllek — rö
pültek.

Körülröpködték a szép aranyos medencét. 
Majd hucsut intettek a százszinü tulipánnak, el
búcsúztak a habfehér liliomtól és még magasabbra 
szálltak, hogy körültekintsenek a nagyvilágban 
Mit is csinálnak az emberek ?

Furcsa látvány tárult szemeik elé. A virágos 
mező te’e asszonyokkal és leányokkal, akik nagy 
szorgalommal és vasakarattal művelik a földet.

Az utat beláthatatlan hosszú sorban férfiak 
lepték el. Sapkájuk kibokrétázva, ajkukon víg dalt 
énekelve vonultak a sima utón fölfelé, mindig 
csak fölfelé.

—  Vájjon hová mehetnek ? Miért hagyják el 
otthonaikat, feleségeiket, gyermekeiket? —  A kis 
vizcseppek nem tudták ezt megérteni.

— Kíváncsiságuk azonban nem hagyott ne
kik nyugtot, ők mindent akartak tudni.

—  Leszálltak hát a földre 8 a tikkadó hő
ségben menetelő férfiakat körülröpködték, szárnyuk 
libbenésével fölfrissítették a levegőt,- s a lankadó 
virágokat uj életre keltették.

Berepültek a férfiak keblébe és ott megtud
ták, miért hagyták el hitvesüket, gyermekeiket. 
Dalolásukból megértették, hogy rút, gálád ellenség

tört erre az országra, hogy szép virágos kertjeit 
letiporja, hogy aranykalászos rónáit letarolja, hogy 
kristálytiszta vizeit bemocskolja.

Azért hagyták el a férfiak kis otthonukat, 
hogy megvédjék a nagyot, az igazat, a legszenteb
bet : a Hazát. Azért oly vidámak a férfiak, mert 
hazát mennek védeni. Azért nem szomorkodnak, 
mert tudják, hogy vissza fognak még ide jönni.

Ha testük olt porlad is el a meseze idegen
ben, lelkűk ids fog jönui pihenni ebbe a sokat 
szenvedett és oly sok vérrel áztatott hazai földbe.

A kis vizcseppek is utrakeltek, hogy elkísér
jék a lelkes csapatokat a dicsőség felé, a harctérre.

Ltközben gyakran le-Ieszálltak, s szárnyaik 
libegésétől a fáradt csapat ismét fölfrissült, tik
kadó ajkaikat pedig mézcseppjeikkel üdítették föl.

Mikor a harctérre értek, ott is állandóan 
körülöttük voltak a vitéz honrnenlőknek.

Sok szép napot éltek át igy. Sok dicső nagy 
győzelemnek voltak szemtanúi.

Látták, hogy a bokrétás sapkásak mindig 
elől mentek, s a nagy — nagy sáros tömeget mi
lyen könnyen semmisítették meg.

Hogy tapsoltak, mikor egy ilyen kis maroknyi 
csapat a sáros nagy tömeget megfutamította. Ilyen
kor jégesőt zúdítottak a gyávák fejére, hogy félel
mük még nagyobb legyen.

így teltek a szép napok, amikor egyszer csak 
jött a dér, s a sárguló faleveleket lefújta a szél 
és a lekopasztott fákat fehér zúzmara lepte be.

A hideg északi szél az ő kis szívük dobogá
sát is elnémította, s pehelykönnyű testecskéik le-
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fiókleszámolást pedig az olasz nép fogja 
megejteni azokkal, akik felelői tartoznak a 
bftszegés páratlan gazságáért.

Iparostanoncok jutalmazása.
A Csáktornyái alsófoku iparostanoncis

kolában a f. 1914—915. tanév évzáró ün
nepélye a községi elöljáróság, ipartestület 
és ipartanodái bizottság kiküldöttjeinek je
lenlétében junius hó 13 án délelőtt 9 órakor 
folyt le az állami elemi népiskolai tanító
képző-intézet egyik termében. Az ünnepélyt 
ezúttal az iparostanonciskola igazgatójának 
távollétében Brauner Lajoe pariskolai tanító 
nyitotta meg.

Megnyitójában melegen üdvözölve a 
megjelenteket, a világháborúnak a közokta
tásügy minden ágára, de különösen az ipa- 
rostanonciskola súlyossá vált helyzetére írá-! 
nyitotta a megjelentek figyelmét. Ily súlyos! 
viszonyok mellett, a lehetetlennek látszó a-j 
kadályokat csakis a tanítótestület fokozott 
és állandó munkásságával sikerült legyőzni 
és az iparostanonciskolában a rendes tani-1 
tást és munkásságot biztosijai. Majd lelkes 
szavakkal ecsetelte a tanoncok előtt úgy az 
iskolai, mint a műhelyi munkában való mi
nél tökéletesebb kiképzést, a munkában való 
örömet, mely az emberi élet legtisztább. leg- 
édesebb és legtartósabb öröme. Végül meg
emlékezve a magas tanügyi kormánynak, a 
helybeli ipartestületnek, a Csáktornyái Ta
karékpénztár és Muraközi Takarékpénztár
nak azon áldozatkészségeiről, melyekkel le
hetővé tétetett az. hogy adományaikból több' 
iparostanonc szorgalmas tanulásért, pontos I 
iskolalátogatásért, nemkülönben a rajzban 
é3 a magyar nyelv elsajátítása körül tanú
sított előmenetelükért pénzjutalomban ré
szesüljön.

A megnyílö után következett a tanon
cok jutalmazása. A Neumann S féle alapít
vány (30 K) és a két pénzintézet adomá
nyaiból (50 K) jutalmat nyertek:

az előkészítő osztályból: Gáspárlin Já
nos (Oreski István kovács), Szremecz Pál 
(Czukor György nyerges) 4 — 4 K; Pepelki 
Mátyás (Stich István cipész), Szabol József

szálltak a földre és betakarták a zöld vetést szép 
fehér takaróval.

Süvöltve futott végig jéggé fagyott kis tes- 
tecskéiken a hideg szél, de ők annál inkább ösz- 
szebujtak, hogy egymástól el ne válasszák őket.

Mély szendergésükből a jó  meleg nap éb
resztette föl őket. Megdörzsölték szemecskéiket és 
körültekintettek.

Mintha csak tegnap aludtak volna el. Alig 
találnak valami kis változást.

Most is azok a bokrétás, vidám férfiak ker
getik a nagy sáros tömeget. Most is az a piros- 
fehér-zöld bokrétás kis csapat megy elől és villá
mokat szór a kardjuk, amint a napsugárban meg
fürdetik.

Az 6 szívüket nem fagyasztotta meg az északi 
hideg szél, mert azt a honfiúi hév tüzelte és me
legítette.

Majd a jótékony meleg nap kinöveszti a kis 
vizcseppek szárnyait és vidám kedvvel kelnek 
szárnyra, hogy jégesőt zúdítsanak a sáros nagy 
tömeg fejére.

A perzselő nap melegében le leszállnak a 
fáradt vitézekhez s körülröpködik őket; tikkadó 
ajkaikat mézcseppjeikkel Üdítik föl.

Mikor pedig a kis maroknyi piros fehér-zöld 
bokrétás csapat megfutamítja a piszkos, sáros, 
nagy tömeget, oly boldogan tapsolnak, hogy szemük 
könybe lábbad a nagy gyönyörűségtől és kis szí- 
vecskéjök majd megreped örömében.

(Iváceics Ignác szabó) és Topolovecz István 
(SáfTárics Gáspár asztalos) lanoncok 2—2 K-át.

az I. osztályból: Grábár Rezső (Hirsch- 
soha Henrik kereskedő), Petkovics Antal 
(Antonovica Antal mészáros) és Rokics Már
ton (Herzer Izidor kereskedő) tanoncok 
4 -4  K át.

a II. osztályból: Labodics Mihály (Hor
váth Mihály csizmadia), L pics Béla (Sul- 
leisz János asztalos). Stich Gusztáv (Stich 
István cipész) 5—5 К át, Hrebák Ignác 
(Kunstek István lakatos) tanonc 3 K-át.

а III. osztályból : Dürnbeck János 
(Strausz Sándor könyvnyomda), Mekovecz 
Ferenc czizmad a), Stich József (Stich Ы- 

j ván cipész) és Verliár Elek (Verhár Jó2Sff 
csizmadia) tanonc 5—5 K-át.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Mi
nisztérium által adományozóit 40 К jutal
mat Lipics Ferenc (Deutsch Salamon peres
kedő) III. oszt. kereskedőtanonc kapta.

A jutalmak kiosztása után Brauner La
jos ipariskolai tanító köszönetét mondva a 
megjelenteknek a szives érdeklődésért, az 
adományozóknak az iskola iránt tanúsítóit 
áldozatkészségéért, nemkülönben a tanító 
testületnek .a tanév folyamán teljesített ön
zetlen munkásságáért, a tanoncokat jó ma
gaviseletre és a becsületes munkára buz
dítva, az ünnepélyt bezárla.

Igazolvány kényszer elrendelése.
A m. kir. belügyminisler urnák 18618 

és 19810 ein. számú rendelete szerint — a 
monarchiának Olaszországgal bekövetkezett 
hadiállapota folytán — az igazolvány kény
szer a délnyugati harcszintér hadtáp vona
laira is elrendeltetett, miért is mindazok, 
kik Insbruck, Schwarzach, St. Veit, Zeltweg, 
Marburg, Pragerhoí, Csáktornya, Murake- 
resztur, Gyékényes, Barcs és az ezektől 
délre fekvő állomások valamelyikére utazni 
szándékoznak, a fent hivatkozott belü̂ ymi- 
nisteri rendelet szerint csak szabályszerű 
igazolás mellett utazhatnak.

Igazolásul szolgálnak:
a) arczképpel és szabályszerű záradék

kal ellátott útlevelek,
b) állami, udvari, közigazgatási, állam- 

vasúti és magánvasuti tényleges szolgálat
ban levő (nem nyugdíjas) alkalmazottak és 
hozzátartozóinak arczképes igazolványai,

c) a vasúti hadiforgalomra nézve előírt 
igazolványok; ellenben az a) pont alatt em
lített útlevelek csak akkor, ha az illetékes 
magyar közigazgatási vagy Ausztriában a 
tartomáuyi rendőrhatóság által oly záradék
kal vannak ellátva, mely a fent megjelölt 
vonalak bármelyikére is jogosít.

Magánszemélyek részére utazási igazol
ványokat az elsőfokú rendőrhatóság (főszol- 
gabiró, városi rendőrkapitány) a határren
dőrség állomáshelyein ezeket a határrendőr
ség állítja ki.

A mennyiben ily igazolvány kiállítása 
válik szükségessé, annak beszerzéséről a 
közönség a hivatalos órák ideje alatt gon
doskodjék, ezeken kívül csak oly esetben 
állít ki a hatóság igazolványt, ha az utazás 
fontossága és feltétlen szükségessége igazo
lást nyer

Aki tehát utazni óhajt, idejekorán ér
deklődjék, hogy az utazás milyen körülmé
nyek között lehetséges, nehogy kellemetlen
ségei legyenek.

K Ü L Ö N F É L É K .

Két kém.
Hol sziklára szikla tornyosul 
S kőd fejű hegy tátongó ölében 
A kis patak elzuzódva, üveggyöngyként hull; 
Fatemplomos, törpe, kis tót falucskába 
Volt a hadsereg egy század katonája.

Várták, hogy majd lezúdul az ár,
Mely szeretne mindent eltemetni,
Amelynek zavaros vize orosz és tatár.
Erős gátat raktak acélszuronyokból 
H ej! Az orosz hullám vére csurran attól.

Volt köztük egy fiatal baka,
Lányosarcú gyermek és egy szürke, 
Harcsabajszú, ráncosképü, öreg katona. 
Megszerették egymást, s amint jött az óra, 
Egymás mellett mentek a találkozóra.

—  Látszik már az ellenség sora,
Kézben már a puska, roham lesz.
Az öreg vitéz a kezét nyújtja búcsúra.
Még a kéz a kézben nyugodott, amikor 
Egy vasinadár szisszent я légben, valahol.

Este volt s a kis csatatéren 
Szanitécek lámpái mozogtak.
Két egymást szorító kezet találtak vérben.
Az egyik kicsiny volt és lányosán fehér,
A másik meg ráncos, barna és csupa vér.

Csáktornya. Bexerédy Lajos.

—  Halálozás. Kornfeind Vince, jános- 
házai plébános, múlt héten Jánosházán 75 
éves korában meghalt. A megboldogultban 
Kornfeind Nándor nyugalmazott körjegyző 
testvérbátyját siratja.

—  Katonai előléptetés. A király Veér 
Árpád oki tanítót, a Csáktornyái áll. tanító
képző intézet volt növendékét, m kir. 20. 
honvéd gyalogezredbeli hadapródot. az északi 
harctéren az ellenség előtt tanúsított vitéz 
és bátor magatartásáért zászlóssá nevezte ki

—  Hősi halál. Ismét szomorú hír ér
kezett. Koltay István oki. tanító, a Csáktor
nyái áll. tanítóképző intézetnek a mozgósí
tásig nevelője, az északi harctéren ellenséges 
golyótól hősi halált halt 22 éves korában. 
A hős katona a budapesti 29 ik honvéd 
gyalogezred hadapródja volt s mint a pol
gári életben, úgy fokozott mértéiben a harc
téren is kötelességét férfiasán teljesítette. 
Mint az Alföld szdaj fia önként jelentkezett 
a mozgósítás elején s leghőbb vágya az 
ellenséggel szembeszállni volt. A harctéren 
mindig az elsők közt volt, küzdött mint az 
oroszlán s most idegen íöldön nyugsz к 

jElestével pecaételte meg hazafias érzését.
I Vére ontásával járult a győzelem kivívásá
hoz. Május 19 én Drohob cnál érte a haslövés, 
mely fiatal lelkét kioltotta. A helyszínén 
temették el Nyugdjék békében!

—  A megvakult katonáknak. A hadban 
megvakult katonák javára, a muracsányi 
állami elemi iskolában rendezeti ünnepséggel 
kapcsolatban megindítóit gyűjtéshez, utólag 
Kiss Ernő perlaki kórházi gondnok 10 K-val 
járult hozzá, amely összeget rendeltetési 
helyére juttattuk. A rendezőség.

—  Állandó mozi. Érdekes műsora lesz 
a mai két mozielőadásnak a Rákóczi-utcai 
moziszinházban. Előadásra kerül Katona 
József nagyhírű Bánkbánja. tragédia négy 
felvonásban, a kolozsvári és budapesti nem
zeti színházak tagjai felléptével Gertrud 
szerepét Jászai Mari. Bánkbánt Bakó László 
s Melindát Paulay Erzsi játszók. — Utána 
színre kerül »Bájos ismeretlen« vígjáték 
egy felvonásban A két előadás kitűnő 
látványosságot fog nyújtani. Az előadások
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fél 6 és tél 9 órakor kezdődnek a rendes 
helyárak mellett.

—  Féktelen élelmiszer-uzsora Perlakon.
Perlakról írják: A perlaki intelligencia ugyan
csak megérzi az élelmiszer uzsora nyomasztó 
hatását. A hetivásárokon az eladók tetszésük 
szerint oly magas árakat szabnak, hogy 
méltán (esetlenséggel lehet őket vádolni. 
Ehhez járul a tyukászok grasszálás*. Talál
kozik még olyan ember is, perlaki lakós, 
aki a majorságot az intelligencia elől össze
veszi és nyereséggel elküldi. A tehenes gaz
dák a tej árát is felemelték 28 fillérre, a 
tejfelt pedig szintén litrrtzám 80 fillérre, 
noha a minőség mindig rosszabb lesz. Ke
nyér- és búzaliszt nincs, sehol sfm kapható. 
Ideje volna, hogy a közigazgatás észrevegye 
ezen tarthatlan állapotot és véget vetne ezen 
féktelen élelmiszer uzsorának. Szabott árat 
kérünk!

—  Barakkórház építése. A Csáktornyára 
tervezett barakkórház építése a megvalósulás 
stádiumába lépett. A kijelölt területen, az u
n. Zvernyákon, az alapásalásokat már meg
kezdték. Egyelőre 304 beteg részére építenek 
barakkokat. Szükség esetében 700 betegre 
bővíthetik ki.

—  Sorozás. A 18 évesek sorozása fo
lyamatban van. A Csáktornyái járás 18 évee 
népfölkelőinek szemléjét junius 30 és julius 
1-ére tűzték ki.

—  A hadi menetrend megszűnése. A
Déli Vasúton a hadi menetrend megszűnt 
és a személyvonatok a mai naptól kezdve 
akként közlekednek mint a hadi menetrend 
életbeléptetése előtt. Gyorsvonatok holnap 
indulnak.

—  A háború. Az orosz gőzhenger, mely 
végig akart hengerezni Németországon, úgy 
látszik, visszafelé fordul. A galíciai eredmé
nyek rohamosan tornyosulnak s az oroszok
nak G iliciából való kiűzetését eredményezik. 
Győzelmes csapataink az egész vonalon elő- 
nyomulnak s az oroszok eszeveszetten hát
rálnak. Bőhm Ermolli a lembergi ullöl délre 
az összee orosz hadállásokat az egész vo
nalon rohammal bevette s az ellenséget 
visszavetette. A Ptlanzer hadsereg csapatai 
pedig a Pruth mentén operálnak sikeresen. 
A junius havi eddigi csatáknak és ütköze
teknek gazdag a zsákmánya. Junius 1 tői 
15-ig ö-szesen 122300 főnyi legénységet 
fogtunk el és 52 ágyút, 187 géppuskát és 
58 lőszerkocsit zsákmányoltunk. Még na
gyobb arányokat mutat az oroszok veszte
sége, ha a gorliczei ütközettől számítjuk 
veszteségeiket. A nyugatgaliciai diadalmas 
áttörés óta az egyes hadszíntereken a szö
vetséges hadseregek több mint 450 ezer 
hadifoglyot ejtettek s 320 ágyút és 840 
géppuskát zsákmányoltak. Seregeinknek leg
újabb fegyverténye Grodek nyugati részének 
elfoglalása, melynek következtében az ellen
ség visszavonulá?a nagyrészt rendetlen osz
lopokban történik, ami az orosz erők nagy
fokú megrendülését mutatja. — Az olasz 
színtéren az olaszok erőlködése hiábavaló. 
Pedig legjobb csapataikat küldik tűzbe, hogy 
a betörést sikerrel eszközöljék. Mindhiába. 
Ottani erősítéseink bevehetetlenek. Mutatja a 
10 ezer olasz halott, melyek a csatateret 
borítják. — Egyéb harcszmtereken jelentő
sebb újabb események nem történtek s igy 
helyzetünk mindenütt előnyös.

—  Kedvezményes jegy a sebesült ka
tonák látogatására. A belügyminiszter érte
sítette a fővárost, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter rendeletet adott ki a sebesült é-

beteg katonák látogatása céljából engedélye
zett menetdíjkedvezményekről. A rendelet 
értelmében az álamvasutak igazgatósága a 
beteg vagy sebesült az osztrák-magyar mo
narchiában orvosi kezelés alatt lévő osztrák- 
magyar harcosok hozzátartozói részére a 
harcosok meglátogatására teendő utazásaik
hoz a 111. kocsiosztályban úgy a személyvo 
natoknál, mint azoknál a gyorsvonatoknál, 
amelyek III. osztálylya! közlekednek és más 
kezelésben álló helyiérdekű vasutaknál 50 
százalékos utazási kedvezményt engedélyez. 
Hozzátartozóknak tekintendők a szülők, gyer
mekek, testvérek és a feleség. A menetdíj
kedvezményt csak az 50 kilométernél na
gyobb utazásoknál lehet igénybe venni. A 
féljegyeket a személypénztárak csak akkor 
szolgáltatják ki, ha az illető hozzátartozó 
értesítést mutat tel. amelyben annak a kór
háznak a vezetősége, ahol a beteg vagy se
besült katonát ápolják, igazolja, hogy a ka
tona tényleg abban a kórházban van elhe
lyezve s meglátogatása ellen akadály nincsen

—  Az aratási szabadságok. Az aratási, 
munkák biztosítása céljából, mint már i-

jmeretes, a hadvezetőség szabadságolni fogsa 
I a fegyverben álló gazdáknak és a gazdasájgi 
I munkásoknak a hadműveleteknél ideiglene
sen nélkülözhető részét. A szabadságolást a 
szabadságolandóknak maguknak kell rappor- 
! ton kérmök. Az önálló gazdák csak saját 
birtokukra kapnak szabadságot, a munkások 
oda, ahol utoljára dolgoztak. A szabadság 
iáitalában tizennégy napra szól, a melybe 
i méltányos esetekben az utazás idejét nem 
I számítják bele. A törvényhatóságok és elöl
járóságok kötelesek lesznek a csendőrség 
bevonásával szigorúan ellenőrizni, vájjon a 
szabadságolt legénység valóban a kérdéses 

[aratási munkákat látja-e el. A hadügymi- 
iniszter a szabadságolásnak ezen a módján 
> kívül még arról is gondoskodott, hogy az 
'aratási munkák céljából a községek vagya 
földbirtokosok kívánságára mtinkáscsoportok 

I bocsáttassanak rendelkezésre. A munkáscso
portok kapnak zsoldot és ellátási költséget 
s ezenkívül az igénybevevő hatóságoktól, 
illetve földbirtokosoktól a helyi viszonyok
nak megfelelő munkabér-pótlékot is.

—  A hadisegély megvonása. Az 1914 
évi XLV. t.-c 7 § a kimondja, hogy mind
azok, akik a mezőgazdasági munka megnyíl
tával nein élnek a kínálkozó kereseti alkal
makkal, vagyis nem mennek el napszámba, 
hadisegélyüket elvesztik. Minthogy munka- 
alkalomban bőség van, mindazon hadisegély- 
b n részesülők, akik munkát nem vállaltak, 
sürgősen jelentkezzenek, mert ha nem vál
lalnak munkát, további segélyezésüket be 
szüntetik. Már több helyről feljelentés érke
zett, hogy egyes hadisegélvt élvezők nem 
mennek munkára. A munkateljesítést a leg
szigorúbban fogja ellenőriztetni a hatóság 
és a Hadsegélyző bizottság.

—  A cipész és csizmadiaipar össze
vonása. Az 1884 ben kiadott miniszteri ren
delet és a képesítéshez kötött mesterséget 
megállapító és felsoroló lajstrom a csizmadia- 
és cipészipart külön külön említi. Miután 
azonban a gyakorlati életben e két mesterség, 
az azok közé vágó munkák hasonló voltá
nál fogva annyira összeolvadt, hogy a csiz
madia c pöket, viszont a cipész csizmákat 
készít, a kereskedelemügyi miniszter az em
lített lajstromot olyképen igazítja ki, hogy a 
csizmadia és cipész mesterséget egy iparág
nak tünteti fel. A miniszter erről értesítette 
az Összes törvényhatóságokat.

—  A 18 évbt önkéntesek. Az 1897. 
évben született egyéves önkéntes és önkén- 
tesjelöltek már csakis a közös hadsereg kö
telékében léphetnek be. A jelentkezés as 
illető kiegészítő parancsnokságoknál történik. 
A gyalogsághoz és vadászcsapatokhoz kor
látlan számban lehet belépni és az .újonc 
illetőségű helyéről kiegészülő csapattest a 
belépésre vonatkozó engedélyt nem tagad
hatja meg. A lovasságnál minden pótszá
zadhoz 3 egyéves önkéntest vesznek fel az
zal, hogy az illető hadiszolgálatra alkalmas 
lóról és fölszerelésről gondoskodni tartozik. 
A tábori és hegyi tüzérségnél ló és lófel
szerelés kötelezettségével minden üteghez 8 
önkéntest vesznek tel. A várlüzérségnél min
den pótszázadhoz 10 önkéntest, a trénhez 
minden pótraktárhoz 8 egyéves önkéntest 
fogadnak el; a ló és fölszerelés állítása itt 
is Kötelező. Az árkászoknál és utászoknál 
minden pólszázadhoz 3 önkénlest vesznek
lel. A vasúti és távirócsapaloknál egyenlőre 
nem fogadnak el önkéntest. Az egészségügyi 
csapatoknál a csapatparancsnok korlátolt 
számú önkéntest vehet fel belátása szerint. 
1898 ban született jelentkezők csak akkor 
vesznek fel, ha az előző évfolyamból a fel
vételre engedélyezett szám nem telnék ki. 
A jelentkezőknek a több népfölkelésre köte
lezettekkel egyidöben kell bevonulniok

—  Nem vonják be az eddigi pénzt. 
Néhány nappal ezelőtt az a hir járta be 
lőképen a vidéki sajtót. hogy a tiz és húsz 
filléres nikkelpénzt, valamint az 1914 előtti 
időből való egy koronásokat legközelebb be
vonják, miután azokat ni veretű pénzért szán
dékoznak kicserélni. A Magyar Távirati Irodát 
felhatalmazták annak kijelentésére, hogy 
isem a kormány, sem annak közegei ilyen 
rendeletet nem adlak ki és a forgalomban 
lévő tiz és húsz filléres nikkelpénz, vala
mint az említett egykoronások. ngy mint 
eddig, jövőben is forgalomban maradnak. 
Miniszterelnökség Sajtó iroda.

—  Jobb lesz a kenyér. A kukoricás 
hadikenyér rövidlélegzelü története, mintán 
kesejves pályafutása után elkerült ahhoz a 
ponthoz, amikor már teljesen élvezhetetlen 
volt, egy uj fejezet elé került. A közönség 
legnagyobb örömére ezentúl a hadikenyér 
tésztájából kikerül a kukorica, amely ezúttal 
minden jónak az elrontója volt Mint érte
ssünk, a legujabbi kormányintézkedés foly
tán iumus 15-től kezdve 40 százalékos 
keverési arányban keverfetik a közfogyasz
tásra sz*nt liszt, vagyis a kenyérliszt 40 
százalék rozsból é-* 60 százalék búzalisztből 
log állani.

Szerkesztői üzenet.
W . S . »Hogy meg ne ismerjük egymást« — nem

közölhető.
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2aja novinah, se imaju pos- 
lati na íme urednika vu 
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ildat«IJ 1 VlMtnik
STRAUSZ SÁNDOR

Stalno napreduvan|e raäih äeregov,
Vkantli su se nasi neprijatelji. - Kaj kuhaju nasi neprijatelji vu politiki? 
Husi su se navoljili tabora. - Tálján dobro zna bezati. - Opet se je vu 
Magjarskoj vise как jeden miliard korunah nabralo za taborske stroske.
Rusi sprazuiju Lemberga - Bombardiranje Rimini talijanskoga varasa. 
Yelika bitka na celiin galicijinskim frontu. - Mrznja med srbi i taljani.

Taljanski zarobljeniki.

KaH stojimo na bojnom polju?
(M. J.) Englezka, Francuzka i Russija 

nisu cekali vnogo od tabjaneke vojske, gda 
su talijana к sebe privabili, ar su znali} da 
je talijansko vojnictvo jako mehko. kője da- 
leko stoji od toga, da bi ga za vite2koga 
mogli zvati. Da su ga ipák med svoju kom- 
paniju vzeli, tomu je zrok, ar je rus vu 
Galiciji jako vu stiski bil. Nádi neprijatelji 
su mislili, ako se talijan kre naáe firolske 
granice z svojimi beregi poka2e, da budemo 
morali ouda jeden veliki dél naáih vojnikov 
iz Galicije na tabjansku granicu poslati. 
pák da s lem izgubimo svoju jakost vu 
Galiciji.

Rusi su se jako vkanili. Niti jednoga 
vojnika nesmo morali iz Galicije odzeti, ar 
smo mi i nemei dosta äeregov imeli i za 
talijane Ravno od onoga dneva, gda je na 
oCividnost doála talijanska vkanjlivost, su 
naáe i némáké éete najvifeáke voiniéke Ciné 
napravile vu Galiciji proti rusu. Prevzeli su 
feetunga Páemiála, prevzeli su Sarnbor. Ja- 
vorov, Strij, Stanislau i druge varaáe. Prib- 
liíujemo se к Lembergu i Varáovi, koji vel- 
ki varaái budu s Bo2jom pomoCjom takaj 
vu naáe i vu némáké ruke opale, как se 
vidi, joá vu ovim mesecu, ali je moguCe, 
da za jeden, dva tijednov.

Englez, Francuz i Rus je i zbog toga 
vabil Talijansku da nas ostavi, pák da se 
к njim pridrufci, ar je misül, da bude onda 
Rumunjska, Gröka i Bulgarska takaj proti 
nam vojuvala.

Ali i tu su se ovi naái neprijalji jako 
vkanili. Bulgarija je naáim neprijaleljern na 
znapje dala, da ona i na dalje neprislrana 
hode oslati, tojest, da niti s jednom, niti s 
drugom vojujuőem orsagom neée dr2uti. 
Gréka je rekla, da s tem, da se je Talijans- 
ka vu tabor puslila, bűdé se morala proti 
talijanu braniti s oru2jem, ar talijan i nje- 
govo morje hofie odzeti. Rumunjska рак je 
rekla, ako rus odtrgne iz svoje zernlje je 
den veliki falat, Bessarabiju zvanu, pák nje- 
mu da, onda bude si premislil, kam bude 
se pridrutil. Kajti rus od toga nede znati,

rumunj mi neCe na pomofi iti Osobito 
vezda, da vidi, da naáa vojska b'je rusa, i 
nije tak bedast rumunj, da bi mu na po- 
rnoő iáéi. Srbija se takaj premiálava od on- j 
da, od kada se je talijan vu tabor pustil, i 
ar je rus lani sve ono obeéal Srbiji, kaj je, 
vezda vu stiski Talijanskoj obeéal, tojest Dal- 
maciju i naáe morje.

I', toga svaki naá Citatelj viditi :nore, 
как se kuha i meá:t stvar vu politiki i как 
bi radi naái neprijatelji z svojom groznom 

; huncvutarijom nas prevladati i od nas na 
;áe na granici lezeée orsage odzeti.

Ali neistinilost. grabe2ljivost i zlo na- 
kanenje gospodin Bog kaátiguje ne samo 

jjedinim zlim Ijudem, nego i zioéestimi na- 
' rodi. Koji su nas vumátiti átéli, sami oni 
Ibudu vuniáőeni. Stara, ali istinita izreka véli: 
|»Koj drugomu jamu кора, sam bude vu 
nju opal !«

Istinitost öve izreke se ka2e. ar su naái 
* neprijatelji vre vnogo viáe как na pol vre 
; preobladani.

Gledimo vezda, как stojimo na boj
nom polju ?

1) Veliki dél Francuzke i céli Belgium 
vu ruki nemákoga vojniCtva sloji Francuz i 
englez próba i próba s velikom silóm, da 
bi nazaj.mogel dabiti od njega edzete zem- 
Ije. Ali nemáki áeregi se tak jaku dr2iju, 
da niti jednu mekotu nedaju nazaj od fran- 
cuza i od belgianca odzelih orsaga i var- 
megjijah.

2.) Rusu su naái i nem*ki áeregi vu 
mesecu majuáu i vu ovim mesecu takve 
vudarce dali, da nemre к sebi dojti. Ttraju 
ga iz Galicije vun, a na drugoj strani je 
vre ncmec osvojil iz Ruske zemlje dvaput 
viáe, как je céla Gallcija velika. Sami po- 
lovljeni ruski oficiri pripovedaju, da su se 

'rusi vre navoljili tabora za to se drage 
volje predaju. Da je rus vre izgubil tabora, 
(o je svéla istina

3) Talijan je misül, da bu nam taki 
kraj, gda se on pri granici pokafce. A kaj 
se je pripetilo? Niti korák nije mogel stupiti 
prek granice. Gde je próbál prek granice vdrti. 
tam su ga naái vojniki poáteno nabuhali Jeden

naá genera! je rekel, da je zlo, da talijan iako 
dobro zna beíati. Так dobre noge ima, da 
ga naá1 nemreju dost Cí. makar se как go- 
der iuriju za n)im. To jim je sreéi! Ar 
ako se koja bilka poéné, pák talijan vidi, 
da se naái vojniki ne áaliju, odhiti od se
be puáku i céli cakumpak, рак как da bi 
zajeóje noge imel beái nazai. как more. 
Célé kompanije se predaju naáim I to se 
je pripetilo. da su dvé takjanske kompanije 
átnke i maáin puáke sobom donesle vu áenk 
naáim Celam. da jih dobro primiju. S tak- 
vimi vitézi nebudu naái vojniki velikoga 
posla imeli.

4 ) Srb? On je vre éislo na n kaj do- 
áe! Niti se genuti nemre. Obkoljen je i sva- 
kojaéki betegi ga koleju doma. Vezda ima 
vréme, da se pretniáljava, kaj je vCinil.

5.) Da neprijateljim zlo ide, vidi se iz 
toga, da englez vezda nas magjare i hor- 
vate vabi к sebi. Ponudia nam slobodu i 
neodvinost od Auetrije i Némáké, ako bi á 
njim drfcali. Kakva je to nepoáíenost od 
toga englezkoga naroda ! On misli. da se 
tu handlati da Napa! je na nas skup svo
jimi savezniki, vuniátiti nas je hotel a gda 
vidi, da bude tabor izgubil, onda nam po- 
nudja slobodu, neodvisnost, pák misli, da 
smo mi takvi nepoáteni vkanjljivi ljudi, как 
je talijan.

Hvalja budi gospodinu Bogu, da nas 
je do vezda vodil, da je do vezda s nami 
bil, pák da je ojaCil ruke sinov naáih i к 
nam vérnih saveznikov ! Netrebamo joá du
gó őekati, da bumo mi diktirali mirske po
godbe naáim neprijateljem. Ali predi je tre- 
ba do kraja potuéi naáe neprijatelje. tak, 
da se 50 let niti genuti nebudu mogli. To 
se i ufati rnoremo, ako bude i nadalje tak 
stalno viteátvo naáih junakov i ako budemo 
i na dnlje tak skupa drSali mi, koji smo 
doma oslali.

Da svi narodi vu Austriji i Magiarskoj 
s oduáevljenjem dr2iju skupa za dobrobitje 
dr2ave, opet su pokazali Koji nisu vu tá
bor iáli, oni su na novo velike svote dali 
orsagu na porgu. Vu Magjarskoj se je opet 
po drugoC viáe, как milijard korunah nab-
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ralo. Magjarska i Austrija je vre svegasku- 
pa sedem milliardov, tojest sedem jezer 
millionov za taborske posle na pornoé dala 
orsagu. íz toga moreju i nádi neprijalelji 
viditi, da mi ne samo vu viteítvu na boj- 
nőm poljn *dobro stojimo, nego i vu penez* 
nih poslih domaj. Nam ne je treba bilo 
drugam po peneze hoditi ar smo tak bo- 
gati, da sami moremo orsagu na posudu 
dati onu veliku svotu, koja se za tábor pot- 
rebuje.

Talijan je moral engleza za novce pro- 
siti, gda je tabor poféi. Englez mu je dal 
na dobro kamaté, ali bude porciju vu Tali* 
janskoj englez pobiral. dók se dug neizplali. 
Pák se je takov narod podufal s nami se 
vu boj pustiti!

Najnoveéi glasi su na bojnom polju 
sledeéi :

Jeden dél naéih áeregov je iz célé Bu- 
kovine iztiral mse, dapaée su naéi vre vu 
Rusku zemlju, vu Bessarabiju vdrli. Druge 
éete se svaki déri priblifcuju prama Lem* 
bergu, med tern vnogo rusov poloviju. Vu 
mesecu juniuSu je broj polovljenih rusov 
ober 50 jezer, koj se svaki dén povekáava. 
Talijan je iz jednog zrakoplova na Fiumu 
bombe hital. Dva nádi replani su nad njega 
i vuniAtili su ga. Talijanski luílbalon je vu 
morje opal. Vodja luítbalona i jeden vojnik 
su vumrli, druge soldate su iz mórja nádi 
vun potegnuli i vu sudanstvo odegnali. Nade 
i neméke pod vodom plivajuée morske lad je 
su opet nekoiiko francuzkih, englezkih i 
talijanskih ladjah podvrtale. Talijani su kre 
Görca s velikim zgubiékom bitku izgubili. 
Gda su se talijani vu bég pustili, vide sto- 
tin mrtvih su na bojnom polju ostavili.

JVIeseca 15 ga dodli su sledeéi növi zna- 
meniti glasi : Pri Jaroslau zvanom mestu 
su rusi veliku izgubili. Predalo se ih 18 
jezer. Broj polovljenih se povekdava. Huska 
vojska retirira bez ikakvoga reda.

Pri Zalesciji je takaj bitku izgubil rus. 
Polovili smo ovdi vide, как 6 jezer rusov 
íz Bukovine izdrani ruski Sereg be2i po bes- 
sarabijskih selah i skriva se, da nebi moral 
opet vu boj iti.

Talijani su pri Plava zvanom mestu 
veliku zgubili. Broj na mostu ostavijenih 
mrtvih talijanov je vide как jezer. Talijani 
nisu imeli tuliko vremena, da bi svoje mrt 
ve pokopali, lak su jih nádi vojniki natirali.

Talijanska vojska.
Svakomu bude povoiji, ako spidemo, 

kakvo vojsku ima ou orsag, koj je jód vée- 
ra nad saveznik bil, denes рак, как svaki 
izdajnik, najvekdi neprijatelj nam je naslal 
i odzija se je na nas navalil, как nekakva 
grabefcljiva divja stvar. »Talijanski orsag s 
otvorjenom zastavum je skoéil к neprija- 
telju, kad smo vu pogibelj dodli.« — véli 
nad stari kralj vu manifestu, kojega je s 
vojemo vrlomu narodu poslal. Soldat, — 
Magjarskoga orsaga najpoglevitedi sóidat go- 
vori vu ovi reőima i zatufci pred svétom 
jednoga drugoga soldala, Talijanskoga or
saga prvoga soldata, tojest kralja, koj je 
svoju réé né obdrSal, neg vu sili izdal nas 
je Zatuáiga, da je izdajnik, da je ostavil 
onoga prijatelja, koj mu je vu svaki ted- 
koéi napomoé bil, bez kojega nebi bil mo 
gél 2iveti.

»Taljanski kralj bója nam je poruéil« 
véli nad kralj vu man festumo — »néje 
nepoznali neprijatelj« — véli nadalje. Istina

néje nepoznati, véé je vnogiput bedal pred 
nádim oru2jem, pred nademi vitézi. Bejáal 
je on véé i vu Abessiniji, gde su mu divji 
ljudi céloga derega vlovili tak, da je niti 
jeden élovek né mogel vujti. BejÉal je véé 
i vu Tripolisu, gde niti denee dalje nemore 
dojti, как dtuki nosiju oá mórja.

Nada jedna ruka dosta bude, da ga 
vunidtimo. Pobégelj je talijan véé pred sva- 
kim, pobégel bude i vezda, kad se nemdki 
éeterdeset i dva centimelerni i nádi trideset 
i pol centimelerni dtuki oglasiju. Im je véé 
Radetzky nad glasoviten general svojemi 
70 hiljada vojniki 1849-ga marciuda 23 ga 
120 hiljada taiijana potukel.

Vu hidtoriji néma példe, da bi jeden 
kralj tak bil izdal drugoga, как je talijans
ki nadega. Kadtiga bude ga postigla, kad 
nádi deregi opet ulaziju vu Majlant i vu 
Veneziju. Stém se i talijanskoga kralja tro- 
nud prehiti i za кора podse neéimurnoga 
izdajnika.

Dakle idemo gled, kakvo moé ima talijan?
Vu Talijanskim je takodjer obéinita 

du2nost pod orufcjem slufciti. Óva dufcnost 
se za poéné vu dvajsetim leto i traja 
devetnajst lét. Regrute vu Iri razrede rez- 
deliju. Prvi i drugi razred pod stalno vojs- 
ku spada, tretji pák je narodna garda. Vu 
mirnim vremenu Talijanski orsag po priliki 
700 hiljada stalne vojske ima.

Kad se je boj zapoéel, talijanski kralj 
telegrafiral je nademo kralju, da do zadnje 
vure neutralen ostane i brinil se bude, da 
skim predi mir nastane. Od öve vure po- 
éemdi se je taki к boju priplavlal. Candona 
general je s célom moéjom vojsku к tomu 
pripravlal Talijanski orsag denes je vu tak* 

jvim polo2aju, da dvanajst bojnih sborov 
I more na noge poetaviti. Vu svakim sboru 
je 38 hiljada vojnika. Na dalje ima tri ко- 
Ijeniékih vojnih sborov i druge к tomu spa- 
idajuée éete. То sbije po priliki 660 hiljada 
I vojnika. К tomu spada jóé popriliki 250 hil
jada rezerve i 450 hiljada gardistov. Tali
janski orsag dakle vu okrugnim broju do 
jeden milljun ljudstva more pod oru2je 
spraviti.

Talijanski peéiéki 6 5 mülimeterni Mann- 
licher-Carcano pnéku imaju. Sto batrijih ka- 
nonov ima, koji su 75 millimeterni iz Krupp 
íabrike. Zmehki kánoni su 9, 12, 15r i 21 
centimeterni, takodjer iz Krupp fabrike.

Taborska flotta éetiri morsko postája- 
liéée ima: Spezia, Nápoly, Venezia i Tarento. 
Talijanski orsag ima 14 dreadnoughte (őri- 
jaáke ladjp), 19. okloplene ladje, 4 oklop- 
mh ladjah, 40 vekáih i 68 menjöih torpedo 
ladjah, na dalje pák dvajsti pod vodom 

ipüvajuéih sa 37 hiljada vojnikom. Na mor- 
ju je zapovednik abruzzoi herceg, kraljov 
brat

Dakle talijani stom vojskom hoéeju nas 
iz svéta pretirati, srbom, montenegrovcom, 
francuzom, englezom i rusom napomoé biti, 
turéine nadvladati, Tripolisa braniti i Nemé- 
koga orsaga vuniátiti. Malo preveé velikoga 
cilja si je zel on crsag, vu kojem svako 
leto na hiljada od glada pomerie i vu ko
jem orsagu lakva buna bude nastala, как 
prvo odluéno bitku sgubi, kakvo je joä svét 

i né videl.
Dobro véli na§ muder kralj »néje ne- 

! poznati neprijatelj«. Poznamo ga dobro, ali 
I bude i on nas jóé bolje spoznal. Ako smo 
se né pred rusom prebojali, koj je skorom 

I deset milljun soldata poslal vu ogenj, koj 
• je na svaki koraéaj jeden kanon imel, koj

je dosta stroéka i municije imel, tak mie- 
limo, da niti pred onim se nebudemo pre
bojali, koj svojim soldatom drugo nemore 
dati, как polentu i to né za dosta.

Pred polentum nebudemo retirérali!

Bombardiranje Rimini varaáa.
Hóra Gyula naéih slavnih taborskih 

ladjah jeden mariner pisai je roditeljom, 
как su bombardirali majuäa 24 ga Rimini 
talijanskoga varaéa i okolicu.

— Pont osem vur je bilo — pifle ma
riner — kad smo gori potegli 2eljezne maé
ke. Naöa ladja se zadnja genula ob pol de- 
veti vuri. Lépi meseéni veéer je bil, niti 
naj menjél veter nas je né méöal na mor- 
ju, kad da bi sam Bog bil étel, da tiho i 
mirno vréme bude, kad nepoétenoga nep- 
rijatelja, bivéega saveznika, kaétigali bude- 
mo. Pomalem smo iáli napré, prednami 
osem torpedo ladje. Potlam Sest su nas 
oetavile i samo sdvemi smo iéli jednako 
proti Rimini varaöu. Svaki élovek je na 
svojim mestu stal i mirno smo éekali, kaj 
se bude pripetilo. Ja sem pred svojim őtu- 
kom stal i nemirno sem éekal, kad dojde 
zapoved : »Ölj . . . .  ogenj !« ali na to je 
né doőel red tijam vjutro do éetrte vure. 
Sad je doöel jeden talijanski Parseval ae- 
roplan, ali h:tro smo ga s menjéami éluki 
i maéinpuékami pretirali.

— Как dojdem na krov, rezide se 
jutraőnja megla i vidi se adaléka lépi vá
ráé Rimini. Kad sem se sim, tam sgledal, 
véé je doála zapoved, da pripravni naj bu- 
demo. Za pet minut oglasi se prvi étuk, da 
prebude talijane i da niim na glae da, da 
i denes naj tak zijajti, как su véera : »Évi- 
va la Guerra!« — Zivio tabor! Ali как se 
vidi, denes né su tak segurni, j<rbo laki na 
prvi glas stuk?. vu rubaéaj beÉiju vu cirk- 
vu, jerbo to dobro znaju, da »divji mag- 
jarski mariner« nebude na cirkvu strélal.

— Dvajsti minut smo blokirali varaéa 
bez toga, da bi samo jedenput bili slerlili. 
Dakle dosta vremena smo dali hitvalnim 
brigantom, da si nevolno 2ivlenje obraniju. 
Pet vur i deset minut je bilo, kad smo po- 
éeii 2eljeznoga mosta strélati. Dva dvajsti- 
éetiri centimeterni i tri devetnajst centime
terni étuki su pokazali, kaj su moguéni napravi- 
ti. Nupravili su to, da prék moste nebude ее tak 
hitro niééi vozil. Zatem je doéel lépi i кга- 
sen kolodvor, koj isker kre mórja je nap- 
ravleni.

Bormeá s veeeljom smo na njega cilali. 
Poslali smo éetiri dvajsti éetiri centimeterne 
i sedem devetnajst centimeterni bombih. 
Néje moéi ■spisati, kaj su ove ocelnate kug- 
Ije delale. Kaj su napravile ove jedenajst 
bombe. Célé vaggone su vu zrak hitile, koji 
su tak vu zraku létali, как mali metulji. 
Kolodvora рак su svega vdrum zruéiie.

— Od zaja su jóé éibiéna i od puéki- 
noga praha fabrike bile. Lépe na tri éto- 
ke zidine, poleg cirkve su stale. Prvi oflcir 
opomenul nas je, da naj poka2emo talija- 
nom, da znamo ciljati, ali tak, da cirkvi ni- 
kaj nebude To smo anda pokazali tak, da 
smo fabrike vdrum poruöili bez toga; da bi 
cirkvi najmenje naékodili bili. Dalje moreju 
si vu cirkvi premiélavati nepoéteni briganti, 
da Bog nekaétiguje s botom. Znlem smo 
jóé pet minut pred varaéom stali i onda 
smo se obrnuli i pomalem nazat odiält. Так 
это se spriéavali Rimini varaéa. Ob jede- 
najsti vuri i trideset minuli smo doéli nazat
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dimo, gde su пае jako svelikim veseljom 
Dekali. Так su nade ladje prvi dau na fieststo 
kiiometrov dugi liniji bombardiraie sve kre 
mórja stojeóe varadé, da previdiju izdajníki, 
da boj je né igraéa. Prvi dan i to taki prve 
vure, как eu nam talijani bója poruéili, 
nade ladje i nádi zrakoplivci vekdi kvar su 
napravili talijanom, как je pol Tirola vrédno, 
kojega i tak nigdar zadobiti nebudo mogli, 
jerbo vu Tirolu eu jod videdi bregi, как vu 
Kárpáti. Pak ako su rusi strahovitnom moó- 
jom né mogli prék Karpatov vdrti, onda 
talijani jod menje budo mogli prék Alpok 
cvanih planinah dojti vu Tirolu ili vu Krajni.

Kaj bude talijanom hasnilo, ako vu 
Alpok planinah tuliko ljudstva sgubiju, как 
su rusi vu Karpali. Rusi pak su vu Kar* 
pati ravno pol milljun ljudstva sgubili i 
nazadnje dpotno su morali pobeóti. Talijani 
ravno tak budo shodili i Io njim treba bu
de. Né su Steh 9korom pol Tirola s lépami 
varadi zabadav, neg sad nezmerno krvi pre- 
toéijn рак nikaj nebudo dobili.

Od denednjega dana рак za svakoga 
nepodlenoga öloveka tak budo rekli po cé- 
lim svéto : »Foliden je, как talijan !«

Gospon Nega.
Pripetilo pak se je Io jod za onu vré 

me, kad je őakoveóka preparandija jod vu 
starim gradu bila. Svi d.aki né su mogli 
vu preparandiji stanuvati, nekoji su po va
radu bdi rezdeljeni. Pét su bili pri »magiaru« 
na kvartéru.

Jedno popold m Zalostno viztéraju 
prazne Zepe i milo glediju na klinjOenicu, 
al; bi bilo mod jod nekaj zalcZiti. Bormed 
na klinjCenici je samo jeden lépi zimski 
kaput i jedna astrakan kapa visela. Od toga i 
pak se je Jóska né Stel odtrói.

Zaloslen poloZaj je S Jancsi pretrge!. 
koj je svoje pajdade pohodil.

— Deóki 1 Dobro misei imam ! Bez 
svakoga strodka dobro budemo veóerjali i 
dosta budemo pili. Né;e treba nikaj drugo, 
как prazen Zaludec i suho grlo.

— То imamo svi, — kerCiju jeden za 
drugim.

— Pri Sveti Jeleni je növi kerómar, 
on паз jod ne pózna. Ja si obléóem Jodkov 
kaput i zemem njegvo kapu Vi pak zmo- 
rite dva seksare i z« pol vure dojdile za 
menőm. Nikaj se ne bojté. Ostane kaput i 
kapa. vas рак зато dva seksare bude kod- 
tata céla zabava. Dobro budemo pili i jeli, 
vi platite dva sek«are i drugo pustite name. 
Svi su к tomu privolili.

Jancsi je odidel proti krómi i kad je, 
nuter dodel lépő se poklonil.

— D.ber dau, gospica ! Sami ste ! Gde 
pak je gazda ?

— Nfje dodel jod d то, ab to nikaj 
ne dkodi, kaj znpovédaju?

— Sam ncznam ! Prokleti birodi tak 
dugó ne dojdeju. Ja sem sveto kriZki idpan,j 
po zrnje sem poslal birode na Crnu mlaku. 
GalZenjaki brsCas pijeju na traterski odla- 
riji. Ovdi je budem poóekal. Imate dobro 
vino ?

— Imam ! Villanj), badaóonji, medji- 
mursko.

— Dajte mi jeden liter badaóonji, ako 
nebude preveé.

— Pr09im ! Kubko samo hoőete. ma- 
kar célo pivnicu.

Za onu vréme Szálai je toéil na gro-j 
loski odtariji. Mutika döntse vina prtd id-1

pana i radostno gledi mladoga óloveka, 
koj na nikakvo trucanje néje dlel kaputa 
dőli slééti.

—  Hvala, nebudem se slékel, taki doj
deju birodi. Neg ja bi zatoga nekaj jel, ako 
imate kai gotovoga.

— Imam prosim, dvé guske sem s 
pekla, zutra je sréda i navék к semu ne
kaj prepravim.

— Ejnje, to dobro bude. Donesite je
den ferial, ali Zurite se, doklam ne odieti.

— Oh ! peóena guska nebude odletela.
— Nono, néje znati napré !
Idpan vtek poéme jesti i piti.’ Med lem 

toga dojdeju pajdadi, koji naglas kreéiju 
»jónapot kivánok, jónapot kívánok !« i se- 
deju se к jednomu drugomu stolu.

Mutika hitro se к njim obrne i popita:
— Kaj zapovedaju, mlada gospoda ?
— Prosimo jeden liter vina.
— Badaóonji ili villánji zapovédaju ?

1 — Najte se norca delati. Némamo mi
vezda za takvo vino peneze. Onoga po dva 
seksare donesite.

Dobiju liter vina i reztoóiju ga vu pet 
kupice. Bormed vu litro je malo ostalo.

Janói si poóme lépő muslaóe írkati, 
obrne se к susednomu stolu i popita :

— Draga gospoda ! né ste vi iz óako- 
veóke preparandije?

— Je smu, prosimo dragi gospon.
— No, ja pak sem sveto krizki idpan. 

Sedite se к mojemo stolu. I ja sem né 
zdavnja dkole zvrdil. znam da d:aki malo 
drobnih penez imaju Izvo ite sim dojti.

Deóki né su se dali dugó zvati i se- 
deju se okolo idpana.

— No krómarica, vino donesite ! De
nes ja budem platil.

Vino je taki na stolu biio.
— M ada braca, za istino poveóle, vi 

ste segurno i gladni ?
Deóki su se malo s ramuvali, ali zato 

su prepoznali, da bormed su né siti.
— Prosim draga krómarca, donesite' 

jod pet fertalov guske.
— Taki bude, gospon idpan, prosim; 

samu naj zapovédaju, véli veselo Mutika. j
Za pet minut su veó svi »biuderäafta« 

pili i do kesnoga veóera veselo popevajuó 
su se zabavljali.

Jedenput зато dest parov oöih se blis-! 
ne, deóki, dosía bude.

Janói serdilo skoói gori i zakreói :
— Galzeni birodi, veó bi ve mogli dojti! 

i stém se stane i vun odide
Deóki su jod tertal vure óekali, ali id

pan je né dodel nazat.
— Platimo! Imamo jeden liter vina, 

tessék, ovdi su njim dva seksari.
— Poóekajte jod malo gospona idpana.
— Nemoremo, idpan je dobre vole, on 

bi nas do jutra ovdi zastavil, kaj bi nam 
gospon direktor rekel.

Odidli su. Krómarica pak je zabadav 
óekala idpana, néje dodel niti do pitra. Kró
marica previdla je, da su ju vkamli. Vjutro
0 pol Gsmi vuri spravi se pred stari grad
1 óeka.

Okolo osme vure dojdeju nasi deóki. 
Janóijovo oko laki spazi krómaricu i rakreó;: |

Tyííh ! Né je dobro! Tarn stoji muti
ka. Vi зато idite, ja budem ovdi kre pila 
odidel i odzaja dojdem nuler.

Так je i bilo. Deóki 9u jod popitali 
krómaricu :

— Koga óekate, draga gospica? More
bit; i vi s'’ hnóete vu dkolu zapisati ?

— Neóem ja diák biti, véli serdito 
Mutika, neg vi ste те vóera vkanili.

— 0, prosimo, mi né, mi imo nade 
platili, <jrugo pak je na idpanov raóun iálo.

Ali 2enska néje veruvaia, neg je jed- 
пако к direktoru idla. Direktor je taki pre- 
póznál dtera banda je to b la i taki pozove 
prvoga razreda vu kanceilariju. Svi su dodli, 
samo Janói né.

No, draga Zenska, éteri je smed ovih 
idpan?

Mutika pogledne deóke i spretom kaZe: 
Ov je tam bil, i ov, samo idpana ga né ovdi.

— Nidói ne tali? pita direktor.
Deóki né su ufali zatajiti J&nóija i za

pet minut i on je pred direktorom stal. Mu
tika taki zakreói:

— Gospon idpan, gospon idpan I*
Janói preslradeno pita:— kaj hoóe óva

Zenska zmenum, ja ju nepoznam.
Direktor serdito pogledne Janőija i za

kreói: — Nega! Óva réó pak tuliko zlame- 
nuje horvatski: — LaZi!

D.rektor opet se oglas :
I — Pr.jalelj, Nega! Óva Zenska vas tűzi, 
da ste vóera tam, kakti idpan deset litrov 
vina spili i dvé guske pojeli. Istina je to?

— Odprodőenje prosim gospon direktor, 
óva Zenska se je prepoznala. Ja ju nepoz
nam. N'gdar sem ju né vidd.

— Jod jedenput vas pitam. Nega, kaj 
je istina vu ovi stvari?

— Prosim gospona direktora, nikaj je 
né istina, pt inti ne hód.m vu onu krómu.

— Dehogy ne hodiju, dragi Néga, im 
su oni rekli, naj se Zurim doklam ne odle- 
tiju guske. Bormed odletele su. Najmi gospon 
Nega barem tuliko platiju, kuliko mene kodta, 
kreói Mutika.

Direktor opet poóne govoriti :
— Nega! Zadnjió vas pitam, vi ste 

svetokr Zki idpan, ali né?
— Gospon direktor, ja na svoje poá- 

tenje preseguem, da bog i bogme, ja nésem 
svetokr zki idpan pak niti nigdar nebudem.

— Odidite! zakreói direktor.
Как su deóki odidli, véli direktor:
— Gospica, poveóte mi kuliko vám je 

kvara. Ja sam vám budem splatil. Ali to | 
morele prevideti, da med ovatni podlenami 
deóki ué ga onoga, koga \i idcete.

D rektor je splatil krómaricu, koja je 
vesela bi'a, da je bnrem nekaj dobila. Di
rektor pak je zalo rekel Janó ja lagati. da 
se nebi bilo to po varadu rezglasilo.

DruZtvo pak, koje se je tak lépő za- 
bavl|nlo. dobilo je raóuna od direktora. Za- 
poved je bila : platiti ili pak odmah dkolu 
ostaviti.

Siromaki kaj su dfeli. Né su imali dru- 
gu nikaj zaloZiti, как postelinjov.

Sz. Francek se je dióil po varadu, da 
nigdar tuliko poplonov i blazin néje dobil 
vu zálog, как na tretji dan, kad su diaki 
raóuna iz platiti morali

Spavali su pak onda nádi diaki na go- 
lim stroZaku i s vuhum su se pokrivali.

Janói pak je za navck ostal : gospon 
Nega !

Sráy F .

IvAJ j e  n o v o g a ?

P rosn ju
Ah nesrecni de ne к 
1 tu strusna vura,
(rda Srhija z tusom 
To izgovoriia ;

жп m
Äedaj svetu veru 
KrScansku zatrti. 
Kak si sum obeöa/. 
Ve ovuk izvéréi !
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— Zadobili smo Stanislaua. Vu
Rusko Polákim i vu Galiciji na ruskim cent- 
rnmo né su vaZneáe bitke bile. Od Dnjester 
vode na poldan nada offenziva lépő napre- 
duje i stopram sad pobiraju nase Cete on 
lépi kiné, kojega su okolo Przemysla i vu 
velikih bilkah su zasluZile. Slavni nádi Se
regi proganjaju rusa i post.gli su Kulacz- 
kovce-Korsow liniju, od Kolomeje na sever 
рак su sve breZuljke i brege zadobili. De- 
vetoga na veCer uiazili su vu Stanislau i 
idejű proti HaliCu. Ov dan su nadi opet 
5570 rusov polovili.

— Na srbski grandi. Po veliki bitki 
koju smo pri Gorlici zadobili, kad su to pri 
Drina vodi sbjeCi regimenti poéuli onjaSki 
su poCeli »hurra !« kriéati na célim dugim 
írontu. Prék Drine srbi su odmah »alarm« 
puhali, jerbo su mislüi, da n Si na dlurmu 
idejű. Ali na mesto praskauja pudkh. veselo 
su nadi vitézi himnusa pévali. Juniuda tret- 
jega iznenaden dogodjaj se pripetil. Prék 
Drine stojeCi srbi tak med devetom i de- 
setorn vurum prék su к naSim kricali: »Pao 
je Przemysl.« Potlam pak nemdki : »Prze- 
mysl ist gefallen !«

Nádi né su zna'i, kaj zlamenuje to. 
Okolo pol jedenajsle vure i nadi su dobili 
jeden к rale к telegram: »Przemysl jeodjut- 
ra opet nas !«

Srbi su dakle predi znali, kakva nes- 
reCa je postigla ruskoga derega vu Prze- 
myslu. Nádi deéki koji su na juZnim boj- 
nom polju, on dan su duplit menaZ dobili 
i céli dan su se svakojaCke vesele pesme 
Cule. Srbi su je céli dan mirno posludali. 
Takov dan je to bil na dolnji granici, da 
céli dan niti patroie su né jedenput spro- 
Zile pudku. Jedni, drugim su mir dali.

— Citta di Ferrara ober Fiume. 
Так se zove jeden lalijanski luítbalon, koj 
je devetoga ovoga meseca vjutro okolo tret- 
je vure doletel na nad kraj i na Fiumu 
Cetirinajst bombih hifii, kője su né veiiki 
kvar napravile. Sveskupa stanovn.ki su se 
na veliko praskanje prebudli i vun na vu 
licu idli gled, kaj je ti z* éudu. Jedua 
bomba je éeliri stanovn ke lehku plezéralar. 
Nadi dluki i madin-pudke né su dopustile, 
da se duZe ober varada zaderZava. Как se 
je luftbalon nazat obrnul sdigne se vu zrak 1 
nad L 48 zvani hidroplan. kojega je Kla-

sing lejtinant vodil. Né dalko od Lussine 
dostigel je luftba Iona i poCel je na njega 
iz madin pudke strélati Strahovitna borba 
эе je zapoéela vu veliki visini. Íz luftbalo- 
na takodjer su trélali. Nazadnje nad L. 48. 
hidroplan dodel je ober luftbalona i hitili 
su iz njega bombu na luftbalon, koja gaje 
predrla i tri talijanske soldate zaklala. Dva 
oficire i pet soldatov su nadi od smrti ob- 
ranili i Zive vlovili. Kad su to vu Fiumi 
pofiuli, veliko veselje je nastalo po célim 
varadu.

— Potoplene ladje. Iz Margatea 
javiju. da Menatier zvanu belginsku ladju 
je jedna nemdka podvodom plivajuéa ladja 
s torpedóm trofila. Pod oficir, podmadinista 
i dest marinerov je sreóno dodlo vu Mar
gatea postajalidéi. Kapitan, njegva zena i 
Cerka, prvi oficir, kalauz i dvanajst mari
nerov je zniknolu. Ladja za deset minut se 
vtopila.

Takodjer »Adolph« zvano rusko ladju 
je jedna nemdka pod vodom plivajuéa ladja 
potopila. Neprijatelji su veC strahovitno stra- 
hu od nemdkih pod vodom plivajuéeni lad- 
jami. Dan ne mine, da nemei dvé, tri, neg 
da рак i vide ladjih nebi potopili. Englezke 
i ruske novine serdito pideju, da nemei jód 
jedenput tuliko pod vodom plivajuéih lad
jak imaju, как su pred bojom.

Turéini pak su pn Dardanellák klanjcu 
! potopili vide írancuzkih ladjah, kője su rav- 
no soldaCiju dtele na turski kraj spraviti 
Kad su turski dtuki prvo ladju trofili, od
mah эе je prehitila i za kratko vréme zes- 
vim skupa je pod vodom bila. Kcji su na 
ovi ladji bili, svi su se vtopili, nikoga su 
né rnogli obraniti. Zatem je veliki pánik 
nastal med ladjami, smed kojih su turski 
jód vide trofili i barem néje svaka se vto
pila, itak su je kuglje tak oranile. da duZe 
vrernena je nebudo mogli nucati.

Rusi sprazniju Lemberga. Jednoga 
druZtva Cinovnik, koj je englezki podioZuik, 
pred nekojim dánom vu Lembergu je hodil. 
Odonut je vu Bukarest odidel i pisai je svo- 
jim poznancom vu Béé, kaj je sve vu Lem
bergu videl i spazil. Vu listu potvrdi táj 
glas, da rusi sprazmli budo Lemberga. Rus- 
kih oficirov i Cinovnikov Zene su veC odidle 
iz L°mberga. Iz lernberskih dpitalov su sve 
beteZnike vu Ru9siju zvozili. Ruski t< rgovei 
su véé takodjer odidli nazat dimo. Vu Lem- 
bergi su veC previdli rusi, da nade i nemd- 
ke derege nebudo mogli zastaviti. Sveposut 

i je takov glas, da vu ruskim velike bűne 
su i vide magazinov, gde je pudk nprah i 
svakojaéka municija bila, buntari su vu zrak 
spustili. Óva stvar bolje boli гиэе, neg da 
bi dva bojue zbore bili sgubili, jerbo veC 
tak malo munic.je imaju, da nigdi nemo- 
reju se duZe vremena braniti. Pawlowzow 
general opomenul je englezke tergovee, da 
naj odideju íz Lemberga, jerbo ako savez- 
niki prevzemeju varada, brséus je interné- 
rali budejo, ako tam oslaneju.

— Talijanski zarobljeniki. íz Lai- 
bacha pideju, da vnedelju su dopelali prvi 
transport talijanskib zarobljenikov, dva ofi 
c re i 165 prostih, svi su iz 30 ga napoljs- 
koga regimenta. Vu Izonzo klanjcu su je 
nadi polovili. Nekoji su jód né sedemnajst 
lét stari. Né su najbolje opravleni, nekoji 
su veC vezda podrapani. Jako su se vese- 
lili, kad su ojim nádi kapenjke daü. Jeden 
oficir svoji famibji je lista pisai vu Talijane- 
ku. vu kojem pide, da boZja éuda se pri* 
petila i sjmo tak je mogel vu Zivlenju os-í
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lati. Njegva divizija éisto se je vunldtila. 
Jako se je zaeudil, da nádi stranjskami robi 
tak lépő baratujeju.

— Mrznja med srbi i talijani.
Francuzke novine pideju, da srbi iz Nisa i 
Elbasdana velike Cete spravlaju vu Durazzo 
i proti morju Novine pideju nadalje, da 
Srbia nigdar nebude dopustila lalijanom, da 
Durazzo zavzemeju. Nebude Srbia dopustila, 
da talijani vu Albaniji gospoda budo. Srbia 
zahtéva od talijanov, neg mir daju onomu, 
kaj Srbiu ide i sbog Сеяа je Srbia tuliko 
krvi preljala.

— Véli ka bitka na célim galici- 
inskim frontu. Bitka od Jaroszlaua na
ishod na célim fronlu se je rezvila. Na 
céli liniji strahovitna bitka se je zapoéela, 
jerbo ruai s célom moCjom su se poCeli 
braniti. Na célim frontu nadi dobro stojiju, 
kaj se i stoga vidi, jerbo zadnje dane opet 
suvide hiljada rusov polovili, nekoje dtuke i 
madin pudke odzeli. Ruski robi jako se tu- 
Ziju svrho toga, da némaju dosta municije.

— Najzadnjesi englezki sgubiéek. 
Od juniuda prvoga do juniuda 15 ga sgu
bili su 1287 oficirov i 33, 369 prostih sol
datov. S med of.cirov mrtvih je ostalo na 
bojnom polju 366. Vu ovaj sgubiéek eng- 
lezi né su vraéun zeli one, kője su iz AZije 
i s Afriké vu Europu na vozili, jerbo öve 
niti neraéunaju, da bi ljudi bili. Так déla 
Englezia svojim narodom.

Pésmn tugnjuciii reg г  и to v.

Oh! как je  zivlenje na svőtu nesrecno! 
lo  smo docekali, kaj m isiiti nesmo.

Kak je  ve zalostno na svőtu ziveti,
Oh! ti tu zen c lóvék! malo si p rém isii.

Ar su nam odisli dobrí gospodari,
Dobrí gospodari i mladi junaki.

Svi mladi junaki i sva deca mila,
Do móri vám vezda Jézus i Marija!

Zguhila j e  sina vnoga majka mila,
Koga je vu sreu naj vise (jubila.

Device Marije ovo nam je  példa,
Da je  izgubila sina jedinoga.

Kam se god oglednem, sre se zuhko place, 
Sve se zuhko plaőe i zuhko zajavee.

Oj! ti srbska гика, как si nemila ti!
Zbog te vnogi parek bu moral vumréti.

Oh! ti dragi Jézus, Otec milostivni!
Mi smo zagrésili, tebe zalostili.

Za nas gresne ljudi ti si cudaj trpil 
I  na kriznom drővu dusu svoju pustil.

Da bi te mi mogli na svetu hvaliti 
1 vu nasoj stiski za pomoc prositi.

Daj nam Bog ljubleni toga glasa cuti.
Da na bojnom polju cu se pomiriti.

Krsceniki dragi, vu tem tuznim boju, 
Molimo se za nje, ki za nas trpiju.

Oh! daj dragi Bof.e nam ve zadobiti 
I  Ferenc Jozefu dugó lét ziveti!

Vilmosu cesara daj dugó ziveti!
Da bu mogel svigdar nam na pomoc biti.

Vezda se spricavam príj atelj i mili,
Koji ovu pesem budete citali.

Ja vám svem skup récém, naj bu svaki stalen, 
Bog nas sveskup őuvaj na sve vékeAmen!

Felsövidafalva МГгтпсаеся J n k n h
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G A B O N A  Ä R A K / C IE N A  2 IT K A

M É T E R M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  К

B ú z a ........Páenica............................ 40 —
R o z s ..............H r í ............................ 30 —
Á r p a ........JeCmen............................ 25 —
Z a b .................Z o b ............................ 25*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26*—
Fehér bab uj . . Grah beli........ ДО—
Sárga bab . . . .  Grah íu t i .........100 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . .  100 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50'—
Lenmag...........L e n ............................ 50 —
Tökmag.....Kofiöice............................ 50 —
Bükköny .Grahorka........................... 80'—

llppEdyemM
R áttci-u llc i bité broj 18. polag Kriljtvskogi suda.

Im a takaj trg o vin u  l/ A D U A  
od najbolse vrsti v H l l i H i

Koji treba zazidanje , m oze ga 
dobiti u svako dóba dom a pri 
njem u uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
éisto fal. T r z i  cépanoga suha 
b uk ó vá  d rva  ilapora na vagu. .
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A Csáktornyái Takarékpénztár R.-T. igazgatósága a tisztelt gazdaközön
ség tudomására adja, miszerint a Magyar Kir. Postatakarékpénztár által

z i  M A !  щЩШ е1о Ш
ezen intézet részére a gazdaközönségnek folyósítja. Előleg adatik rozs, búza, 
árpa, zab és repcére a saját szükségletet meghaladó várható termésre, melyet 
a gazda learatni, elcsépelni és a rendelkezésére bocsátandó zsákokban a kellő 
időben tudomására hozandó címre elszállítani tartozik, melynek ellenértékét 
a magyar kir. magas kormány által megállapítandó legm agasabb áron 
az igénybe vett előleg levonása után kezeihez kifizetjük.

Az előleg kamatlába másfél százalék az Osztrák-Magyar Bank váltó
leszámítolási kamatláb felett, jelenleg tehát 6 7 ,% .

Jelentkezéseket szívesen vár a

»long TMWKffi И  CSilllorW

Csáktornyái Takarékpénztár R.-T. (Csáktornyái §parkassa) ravnateljstvo 
daje na znanje poStuvanim, da kroz kr. ugarske Poétaáparkasse

na zelene ü lő ié  Diane unaprede
strana ovim zavodim obCinstvo gazdim izplati. Unapred se daje na hrí. páe- 
nica, jeömen, zob i na repicu na ősim svoju potreboóu, kaj se mora óekati 
porast; kője gazda duíni je poíeti, mlatiti, i u vreóe, koji se budu rnu na 
razpolaganje pustili, u potrebnu vréme njemu na znanje doneáeno napis od- 
premiti. Kojemu protivnu cénu kroz kr. ug. vlade na najveksu p o tv rd - 
jenu cénu budemu splatili, onomu unapredu odbijanje, kojega je u traíbu vzel.

Unapredov procent je 1 */, nad Osztrák-Magyar Bank vekslinodplaCi- 
vanje procenta, dakle nazocno 6*/*%.

Prijavljenje srdaéno éeka

Däktgnqii ТакагеЩШг 8.-T. Csáktimea

H irdetm ény.

B ottorn ya  k ö zség  elöljárósága ezen n el közh írré  teszi, hogy  
B ottorn ya  k ö zség  é s  b ottorn ya i ú rbéresek

v a d á s z a t i  j o g a
1015. évi jnnius hó 27-ik napján délután 3 órakor a b o t
torn ya i k ör jeg yző i irodában m egtartandó árverésen  bérbeadatik .

F e lté te lek  a b o tto in ya i k ör jeg yző i h ivatalban a h iva ta los  
órá k  a la tt m eg tek in th e tő k .

K elt B o ttorn yá n , 1915. jú n iu s  hó 10 én.

Larnsxak István Uraniloxles Simon
körjegyző . 61S j—, községbirö.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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